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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018/2019 - DONS 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
WIT WIE WOONT DAAR?

In dit huis woont mevrouw Pauw, haar gekleurde haar staat 
recht overeind en als ze ergens heel blij van wordt slaakt ze 
vaak een harde gil. Op de derde verdieping van de flat wonen 
de Slofjes, ze wonen met zijn twaalven, lusten graag spruitjes 
en hun muren zijn blauw met rode stippen.
Groen gaat dit blok ontdekken wie waar woont in de flat van 
sprietjes en vooral hoe ze daar wonen.
DONS-docent(en): Jessica

HET IS FEEST!
We vieren dit blok feest met Groen en Wit. Party, fissa,  
festa, fête met veel lichtjes, gekleurde slingers, felle kleuren, 
heftige geuren, prachtige maskers maar natuurlijk ook met 
koffie en thee.
Ze zullen van ons horen tot in India en misschien doen ze in 
zweden ook wel mee!
DONS-docent(en): Eva Sp & Mara

ALLE Groepen
Op woensdag is DONS 3 gesloten.

KOK BEREND
Is groene tomatensoep net zo lekker als rode tomatensoep, 
wat is het verschil tussen zoet en zuur, hoe groene bananen 
en wat vind je allemaal op de menukaart? Groen en Wit 
krijgen dit blok bezoek van kok Berend. Deze kok is een wat 
verstrooide en naïef kok die de kinderen van Groen en Wit 
meenemeent in zijn wereld waarin eten centraal staat. Wat 
zullen de kinderen allemaal meemaken met kok Berend? 
DONS-docent(en): Stefanie

wit en groen
BANGE BAS
Er is een nieuw kindje in de groep gekomen. Hij durft  
nog niet zoveel te zeggen en hij weet ook niet hoe hij om  
een soepstengel of een rijstwafel moet vragen. Hij kent  
ook de meeste DONS-liedjes nog niet zo goed. Of wij hem 
kunnen helpen? Natuurlijk kunnen wij dat!! 
DONS-docent(en): Yalan

GROEN WIE WOONT DAAR?
In dit huis woont mevrouw Pauw, haar gekleurde haar staat 
recht overeind en als ze ergens heel blij van wordt slaakt ze 
vaak een harde gil. Op de derde verdieping van de flat wonen 
de Slofjes, ze wonen met zijn twaalven, lusten graag spruitjes 
en hun muren zijn blauw met rode stippen.
Groen gaat dit blok ontdekken wie waar woont in de flat van 
sprietjes en vooral hoe ze daar wonen.
DONS-docent(en): Eva Sp & Nienke B

HET IS FEEST!
We vieren dit blok feest met Groen en Wit. Party, fissa,  
festa, fête met veel lichtjes, gekleurde slingers, felle kleuren, 
heftige geuren, prachtige maskers maar natuurlijk ook met 
koffie en thee.
Ze zullen van ons horen tot in India en misschien doen ze in 
zweden ook wel mee!
DONS-docent(en): Denise, Diede & Nienke B

KOK BEREND
Is groene tomatensoep net zo lekker als rode tomatensoep, 
wat is het verschil tussen zoet en zuur, hoe groene bananen 
en wat vind je allemaal op de menukaart? Groen en Wit 
krijgen dit blok bezoek van kok Berend. Deze kok is een wat 
verstrooide en naïef kok die de kinderen van Groen en Wit 
meenemeent in zijn wereld waarin eten centraal staat. Wat 
zullen de kinderen allemaal meemaken met kok Berend? 
DONS-docent(en): Eva Sp & Nienke B

GEEL DONS RANGERCLUB
Leuk hoor, die DONS CD… Maar bestaan er in het echt  
wel “tijgers in poezenpakken” ? En is alles in de jungle wel zo 
“groen, groen groen” ? Daar gaat Geel dit blok achter komen! 
Wij gaan namelijk onze eigen DONS Rangerclub oprichten. 
Als echte rangers gaan we op expeditie en zo ontdekken we 
iedere week iets meer van de wereld! Durf jij het aan…?
DONS-docent(en): Froukje

OP DE BODEM VAN DE OCEAAN
Ergens diep in de donkere oceaan leeft een vis genaamd Milo.  
Al zijn hele leven zwemt hij rond zonder enig idee te hebben wat 
er allemaal is. Als hij op een dag de moed heeft om naar het 
oppervlakte te zwemmen, ziet Milo in het daglicht de mooiste 
vissen. Hij wil het licht mee nemen naar de diepte. Geel gaat Milo 
helpen om in de diepe oceaan licht te brengen. Want wat is er 
allemaal te vinden in het donker op de bodem van de oceaan?
DONS-docent(en): Amber & Stefanie

FANTASTISCHE FABELS 
De sluwe vos, de spottende raaf, de naïeve tijger en de 
speelse aap... met Geel beleven we de dierenverhalen van 
dichtbij. Kunnen we de kantjil helpen aan een slimme list?  
De schildpad en de haas met het halen van de finishlijn?  
Kan Geel net als deze dieren de verhalen tot een goed  
einde te brengen?
DONS-docent(en): Denise & Yalan

geel en oranje
KUNSTMIX!
Juf Anke en juf Froukje, tsja… die kennen elkaar helemaal 
nog niet! En beeldende kunst en muziektheater, dat is toch 
héél verschillend? Echt een kunst om dat te mixen!  
Eens kijken of Geel en Oranje de juffen kunnen helpen om 
elkaar(s kunst) beter te leren kennen! 
DONS-docent(en): Anke & Froukje

ORANJE LABORATORIUM VAN DE (ONGEWENSTE) EMOTIES
Professor Sentimenta is de wereldwijde specialiste van de 
emoties.Met haar koffer vol ervaring neemt zij ons mee op reis 
door onszelf. Want: wat zijn emoties eigenlijk? En wat maakt 
ze gewenst en wat maakt ze ongewenst? Oranje analyseert 
met de zeer emotionele professor hun emoties. We duiken 
het laboratorium in.De wereld zal stralen, jij zal stralen en al je 
emoties zullen stralen!
DONS-docent(en): Tara & Mara

WINTERWONDERLAND
Oranje gaat op wintersport! Natuurlijk gaan we skiën  
en sleeën. Maar hoe ziet het landschap eruit? Leven er  
ook dieren in de sneeuw? We lopen door de bergen en  
ontdekken alles om ons heen.
DONS-docent(en): Lieke B & Yalan

HET LICHTGEVENDE WIER
Oranje duikt dit blok in de diepte van de oceaan. Wat ziet de 
wereld er onder water anders uit, vol deinende waterplanten 
en gekleurde zeewezens. Hoe dieper je gaat, hoe donkerder 
en geheimzinniger het wordt. De kinderen gaan samen met 
juf Simone en juf Amber op een spannende reis.
DONS-docent(en): Amber & Simone

BLAUW BLUE ON THE BROOM
Blauw duikt in het verhaal ‘Room on the broom’ en ontdekt 
middels dans, muziek en theater hoe het is om hoog in de 
lucht op een bezemsteel te vliegen en avonturen vanuit  
daar te beleven. Hierbij komen achterliggende morele  
onderwerpen als vriendschap en elkaar helpen aan bod,  
waar Blauw heel wat over gaat opsteken. Vlieg je mee?
DONS-docent(en): Kirsty

HET INDIANEN AVONTUUR!
Welkom in de wereld van de “Maori” 
stam. Met blauw duiken wij dit blok in de kennis en wijsheid 
van de Maori. Goed zorgen voor onszelf, elkaar en de planeet 
(wij hebben er tenslotte maar eentje;). In verbinding gaan wij 
muziek maken, lekker dansen, spelletjes spelen en gek doen! 
En wie weet.. wel de oeroude haka aanleren?!
DONS-docent(en): Geerte & Simone

AFRIKAANSE VERHALEN 
Wij gaan ons onderdompelen in Afrikaanse sprookjes, 
volksverhalen en mythes. Zo gaan we de kleine spin  
Anansie volgen, die zo slim en snel is dat hij de andere  
dieren vaak te slim af is. We gaan verder Afrikaans dansen, 
maskers maken, fantaseren en verbeelden! 
DONS-docent(en): Diede & Kirsty

Blauw en paars
DE LIJST
Samen met de kinderen van Blauw en Paars hebben we een 
lijst opgesteld met dingen die zij graag willen doen op vrijdag. 
Elke week gaan we 1 van deze dingen doen. Van koken, tot 
slijm maken, van parcours tot toneelspelen. Als komt voorbij 
dit blok.
DONS-docent(en): Clim & Nicoline 

PAARS INTO SPACE
Slijmerige ruimtewezens, buitenaardse muziek en aluminium 
ruimte-outfits.Flikkerende sterren in de hemel, uitdijen en 
 filosoferen.Wie zijn er allemaal in het heelal en wie zijn wij 
in dat heelal? Wij van Paars gaan ons bezighouden met de 
ruimte. Want wat is daar allemaal te vinden en wat hopen wij 
dat daar te vinden is? Wij worden experts op dit gebied.Onze 
ruimte ideeën zetten wij om in objecten, theater en muziek.
DONS-docent(en): Diede & Stefanie

TUTORIAL-TIME!
Komt dat volgen (en vloggen)! Paars gaat dit blok aan de  
slag met het maken van vlogs, aan de hand van beeldende 
en andere technieken, zoals het op verschillende manieren 
verven van textiel. Hoe leg je iets uit, nadat je het zelf geleerd 
hebt, en hoe blijft het vermakelijk om naar te kijken? 
De kinderen van Paars zijn gedurende dit blok dus niet alleen 
de leerling, maar ook een beetje docent!
DONS-docent(en): Jessica & Willemijn

VOLWASSEN, WAT EEN FEEST
Als volwassenen mag je zelf weten hoe laat je naar bed gaat, 
drink je cappuccino en heb je altijd haast. Toch? Dit blok gaan 
we ontdekken wat de voor- en nadelen van volwassenen  
zijn. Hoe zien deze positieve hoopvolle jonge mensen vol-
wassenen eigenlijk? Wat vinden ze er leuk aan en wat toch 
eigenlijk wel heel maf gedrag? Kijken we er naar uit om op 
een dag bij de volwassenen te horen of toch liever niet?
DONS-docent(en): Ellen & Tara

ROOD ROOD KAN ALLES
Tijdens dit spannende blok gaan we de leukste, moeilijkste, 
interessantste en nieuwste uitdagingen aan. Met elkaar maar 
ook met de DONS meester/juf en misschien ook met de 
andere groepen. Gebaseerd op het programma “Klaas kan 
alles” beginnen we elke week met: Kan Rood....? Kan Rood 
net zo hard rennen als Usain Bolt? Kan Rood 100 tekeningen 
op 1 dag maken? Tuurlijk! Want Rood kan alles.
DONS-docent(en): Edwin

DE WINTERVOGEL 
In deze grijze dagen ontvangt Rood een bericht van een  
mysterieuze Wintervogel. Hij is kampioen in verrassen, je 
zintuigen prikkelen en net op tijd verdwijnen. Er dwarrelt 
hooguit een rode, paarse, blauwe of zelfs gouden veer 
waar hij net nog vloog. Team Rood helpt de wintervogel al 
dansend, spelend, tekenend, schilderend en sluipend om 
donkere dagen kleur te geven.
DONS-docent(en): Kim & Kirsty

NOSTALGISCHE VLIJT
Dit blok gaan we terug naar ouderwetse ambacht. Rood 
gaat de ruigheid van houtbewerking ontdekken, maar ook 
de gezellige kneuterigheid van haken en breien. En hoe ging 
dat borduren ook alweer? Dit gaat een heerlijk winters blok 
worden, zoals we hem alleen van vroeger kennen. 
DONS-docent(en): Berend-Jan & Jessica

rood en goud
WATWILJEWEL.NL
Het is vrijdag... Bijna weekend! Hoog tijd om te doen waar  
we het meeste zin in hebben. Maar wat is dat? Hier bij  
DONS hebben we echt 1000 opties om wat je wil in nog een 
vettere versie uit te bouwen! We gaan dit blok is even kijken 
welke versies 2.0 we kunnen maken van de spellen waar  
wij het meeste zin in hebben!
DONS-docent(en): Lodi GOUD DE SPEELATLON VAN SUPER MARIO

Levend stratego, een dropping in de stad, een ruilspel in  
de buurt, Cluedo, de escape room, Wie is de Mol.. Wij gaan 
dit blok met groep Goud actief aan de slag, stilzitten?  
Ho maar! Maak je borst maar nat en zorg dat je fit bent!  
Wij zien jullie graag uitgerust aan de start verschijnen... 
Tot maandag!
DONS-docent(en): Lodi & Sanne

GOUDEN TALENTEN
Ieder mens bezit wel een gouden talent. Goud laat dit blok 
zien wat zij allemaal in huis hebben. Van jongleren met  
pepernoten tot aan dansen met zeepbellen. Tijdens de 
blokafsluiting brengen wij dit allemaal ten tonele, dus komt 
dat zien! 
DONS-docent(en): Elfi, Ivana & Tara

SPEEL EEN SPELLETJE MEE
Goud speelt een spelletje! We handelen ons failliet met  
Monopoly, veroveren de wereld in Risk, ergeren ons rot in 
Mens erger je niet en slaan precies op tijd op het Halli  
Galli-belletje. Hoe zijn de regels, of moeten ze aangepast 
worden zodat het spel extra leuk en uitdagend wordt?  
En wat zijn uiteindelijke onze favorieten?! Na dit blok zijn  
wij niet meer te verslaan! 
DONS-docent(en): Marthe & Sjoukje

BLOK 2
VAN 26 NOVEMBER  
T/M 8 FEBRUARI

BLOKAFSLUITING!
WIT, GROEN, GEEL, ORANJE,  

BLAUW EN PAARS:  
4 FEBRUARI T/M 8 FEBRUARI 

ROOD EN GOUD: 
28 JANUARI T/M 1 FEBRUARI

VAN 17.15 TOT 17.45 


